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ඕ.කේ. ආනන්ද පද්මසිරි එ. ක ෞඛ්ය, කපෝෂණ හා කද්ශීය වෛදය අමාත්යංශය  

 

RTIC Appeal 1665/2019 - 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො 

රීතීන්ි (ගොසතතු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතේ පවේවොතගන යනු ලබන 

කොර්යය පටිපොටිය සහ රීති අංක 30 ප්රකොරව තයොමු කරන ලද ඉවේ කර ගැනීතේ අයදුේපත්රය - 

2020.02.18 දින පැවති තකොමිෂන් සභො රැසතීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලදී 

 

සභාපති               -           මින්ද ගේමන්පිල 

ක ාමිෂන් සභා සමාජි             -       තයෙෂතඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන   

ක ාමිෂන් සභා සමාජි   - තයෙෂතඨ නීතීඥ ඒසත. පංචිතහතවො  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි   - විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාච    - ඕ.කේ. ආනන්ද පද්මසිරි  

ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය             - නේකළ නිලධොරී, තසෞඛ්ෙ, තපෝෂණ හො තේශීය වවදෙ 

අමො ෙොංශය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.07.18 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු බව දැන්ීම - 

නැත 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කල දිනය 

  

2018.09.25 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු බව දැන්ීම - 

2018.10.03 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කල දිනය  

 

2018.12.20 

 

අභියාච යට පසුබිම්වු  රුණු 

 

අභියොචක 2018.07.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 

1. O.K.A.M. මධුෂානි ක ෝගියාට සිදු වූ කනාසලකා හැරීම සම්බන්ධව කුරුණෑගල 

ශිේෂණ ක ෝහකේ නිකයෝජ්ය අධයේෂ වවදය ඒ. එස.්කේ.යාපා බණ්ඩා  මහතා 

2018.03.28 දින ලිපිය මගින් කළ නිකයෝගයට අනුව (ඔහුකේ අංක THK /A 

01/04/2017) වවදය පි.එස්. කහ්මචන්ර මහතා පැවැත්වවූ විමර්ශනකේ වාර්තාව 

2. 2018/03/18 දින ප.ව.01.00ත්ව ප.ව.2ත්ව අත  කුරුණෑගල ශිේෂණ ක ෝහකේ බාහි  

ක ෝගී අංශකේ ඇතුලත්ව ක  ගත්ව O.K.A.M මධුෂානි ක ෝගියා මිය ගිය 2018.03.25 

දින දේවා ඇද ඉහපත්ව 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසේ වූ බැවින් 

අභියොචක 2018.09.25 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසේ වූ බැවින් අභියොචක 

2018.12.20 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    
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අභියාච ය විභාග කිරීකම්ව අවස්ථාකේදී උද්ගත වූ  රුණු 

 

2020.02.14 දිනැති ලිපිය මගින්,  ම අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට තීරණය කර ඇති බවට, 

අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  දන්වො ඇ .  

"..කමම අභියාචනකයන් මා ඉේලා සිටි කතා තුරු සියේල ලැබී ඇති බැවින් කමම අභියාචන 

කටයුතු අවසන් ක  ගැනීමට එකඟ වන බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. " 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(1) පහ  පරිදි තේ. 

“අභියොචනයක් විභොග තවමින් පවතින විට අභියොචකට  ඕනෑම අවසතථොවකදී තකොමිෂන් සභොව 

තව  ලිඛි ව තහතතු දක්වො, ඔහු/ඇය විසින්ම අේසන් කර, අතනක් පොර්ශවය/න් තව  ලබොදීම 

සඳහො පිටප ක් ද සමග ඉදිරිපේ කිරීම මගින් සිය අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට හැකි අ ර, 

තකොමිෂන් සභොව අනතුරුව සියලූ පොර්ශවයන්ට තමකී අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීම පිළිබඳ 

දැනුේදීම ලබොතදනු ඇ .” 

 

රීති අංක 30(3) පහ  පරිදි තේ. 

“ඉහ  උප රීති (1) සහ (2) ි සඳහන් කරන තහතතු සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොව  ෘප්  

තේ නේ, අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට ඉඩ තදනු ඇ .” 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(3) ප්රකොරව, ලබොදී ඇති තහතතුන් 

වලින් තකොමිෂන් සභොව සැහීමකට පේී ඇති බැවින් අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට අවසර තදනු 

ලැතේ. 

***** 

 


